Anvisningar och ansökningsblanketter
för ansökan om

tillfälligt serveringstillstånd
till slutet sällskap
för icke etablerade krögare

Anvisningar till ansökan om
tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Sökanden är inte etablerad krögare

Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas till stadens
tillståndsenhet, se adress nedan.
Ansökan ska göras

senast 1 månad innan tillställningen ska äga rum.

Följande handlingar måste skickas in

innan ansökan kan behandlas:

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol

Blankett

1C

Aktiebok/Bolagsavtal
eller för

Förening ett protokoll som visar styrelsens sammansättning,
vem som är firmatecknare samt personnummer på samtliga som
ingår i styrelsen

Ritning över alla lokaler som hör till serveringsstället. På ritningen
markeras vilka ytor där gästerna får lov att vistas med alkoholdryck
och eventuell uteservering. A4 format.

Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal/hyresavtal.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Kunskapsprov i alkohollagen kan bli aktuellt. Sedan den 1
januari 2011 beviljas serveringstillstånd, med vissa undantag, bara
till den som godkänts vid ett skriftligt kunskapsprov som anordnas
av tillståndsenheten. Tid för kunskapsprov bokas på tillståndsenheten.

Avgift för prövningen faktureras efter handläggningen
Ytterligare komplettering kan begäras under utredningens gång.

Regler och definitioner
Regler för serveringstillstånd
Du får bara servera spritdrycker, vin, annan jäst alkoholdryck och starköl mot någon form av betalning
om du har fått tillstånd av tillståndsenheten. Med servering menas varje form av tillhandahållande av
alkoholhaltiga drycker mot ersättning. (8 kap 1§ alkohollagen)
Serveringstillstånd får bara ges till den som är ekonomiskt skötsam och personligen lämplig att utöva
verksamheten (8 kap 12§ alkohollagen).
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap får beviljas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat
(8 kap 15§ alkohollagen).

Definition av slutet sällskap

Tillståndsenheten 2015-05-20

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Medlemskretsen
ska vara känd. Det kan vara en förening, klubb, företag eller liknande, inbjudna släktingar, vänner och
kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under
pågående tillställning. Om personkretsen inte är begränsad anses det som servering till allmänheten.

Regler för föreningar och företag
Föreningar eller andra sammanslutningar som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation.
De ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. Föreningen ska ha visat sig
vara i stånd att driva en bestående verksamhet.

Privat fest
Privat fest där värden/arrangören bjuder på alkohol kräver inte serveringstillstånd. Sådant tillstånd
krävs inte heller om deltagarna har med egna alkoholdrycker på en privat fest.
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Anvisningar till ansökan om
tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Sökanden är inte etablerad krögare

Regler för själva serveringen av alkohol
I alkohollagen finns regler om servering av alkohol. Här nedanför beskriver vi kortfattat innehållet i
viktiga serveringsregler och var du hittar dem i lagtexten.
Animeringsförbud
Det är förbjudet att försöka förmå gäst att köpa alkoholdryck . (7 kap 1§ och 8 kap 21§ alkohollagen)
Beslut om tillstånd
Beslutet om beviljat tillstånd ska finnas på serveringsstället och kunna visas upp vid tillsynsbesök.
Inköp av alkoholdrycker
Starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker får bara köpas på Systembolaget AB.
Tillståndsenheten kan i efterhand begära att få se inköpskvitton. (8 kap 13§ alkohollagen)
Lättdrycker
Vid servering av alkohol ska lättdrycker finnas som alternativ dryck. De ska finnas i ”tillfredsställande
urval och omfattning”. Lättdryck är dryck som antingen är alkoholfri eller innehåller högst 2,25 % volymprocent
alkohol. (1 kap 5§ alkohollagen och 8 kap 22§ alkohollagen)

Mat
Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska finnas tillgänglig under hela serveringstiden.
(8 kap 15§ alkohollagen)

Medförande, förvaring och förtäring av alkoholdrycker
Serverad alkohol får inte tas ut från serveringsstället. Inga andra alkoholdrycker får förekomma på
serveringsstället än de som har köpts in för serveringen. Ingen får ta med sig egna alkoholdrycker.
(8 kap 23§ och 24§ alkohollagen)

Prissättning av alkoholdrycker
Priserna på alkoholdrycker får inte sättas lägre än inköpspriset plus skäligt tillägg (ca 25 %). Priserna
får heller inte sättas så att försäljning av alkoholstarkare drycker underlättas. (8 kap 21§ alkohollagen)
Serveringsförbud
Ungdomar under 18 år får inte serveras alkohol. Det gäller också den som är tydligt påverkad av
alkohol eller annat berusningsmedel. (3 kap 7§ och 8§ alkohollagen)
Serveringstid/stängningstid
Servering av alkohol får bara ske under den angivna tidsperioden i tillståndsbeslutet. Lokalen ska vara
tömd på gäster inom 30 minuter efter serveringstidens slut. (8 kap 19§ alkohollagen)
Socialt ansvar och serveringsansvarig
Servering av alkohol ska ske med återhållsamhet. Tillståndshavaren eller utsedd serveringsansvarig
ska se till att ordning och nykterhet råder i lokalen. De måste alltså vara närvarande under hela
serveringstiden för att övervaka detta. (8 kap 18§ och 20§ alkohollagen)
Tillsyns- och polismyndighets tillträdesrätt
Tillsyns- och polismyndighet har tillträdesrätt till serveringsstället. (9 kap 2§ och 13§ alkohollagen)

Serveringstillstånd krävs inte
för servering som anordnas
 vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer

utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna och

i lokaler än där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker.

OBS! Alla tre punkterna i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen
ska kunna ske utan tillstånd.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av tillståndsenheten, se nedan, eller hämtas på
http://www.helsingborg.se/tillstandsenheten.
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Blankett 1C

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol
vid enstaka tillfälle/tidsperiod
till slutet sällskap
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Sökande

Org.nr/ pers.nr

Bolagsnamn/Namn

Tel.nr

Adress

Mobil
Hemsida
E-post

Serveringsställe

Namn

Tel.nr

Serveringens
omfattning

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl.)

Gatuadress

Postnummer och postort

Antal gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras
Tillståndsenheten 2015-05-20

Sprit

Serveringstid

Vin

Starköl

Annan jäst alkoholdryck (t.ex. cider)

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas

Datum

OBS! Tillfälliga
tillstånd beviljas längst
till kl. 01:00 enligt
stadens riktlinjer.

Matutbud
OBS!
Om du lagar och/eller
serverar maten själv
behöver du en
livsmedelsregistrering
hos miljöförvaltningen

Serveringsansvarig
personal
OBS! Samtliga vid
ansökningstillfället,
även tidigare anmälda
- även ägare - ska
anges om de är
serveringsansvariga.
Ska fler anmälas
använd separat
blankett.

Sökandens
underskrift

Vem lagar maten?
Vem serverar maten?
Maträtter som kommer att serveras är följande:

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Underskrift av sökanden/firmatecknare

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett och tillhörande bilagor kommer att bli
elektroniskt registrerade och användas för ärendets behandling. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Tillståndsenheten
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